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I  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

I.1 OBJECTE  

El present estudi  de seguretat  i salut, annex a la documentació tècnica, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del projecte adjunt, i es redacta d’acord amb  el que 
disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, i en concret dona compliment 
a l’artícle 4  d’aquest Reial decret. 

 

SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres  estan situades al c. Sant Felip Neri, núm. 18 de Sant Andreu de la Barca. 

 

PRESSUPOST  D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució material del projecte és de  520.300,00 euros 

 

TERMINI  D’ EXECUCIÓ 

Es  preveu un termini  d’execució dels treballs de 5 mesos. 

 

I.2 DESCRIPCIÓ  DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la realització del Centre d’urgències d’Atenció Primària La 
solana. 

Els capítols que composen el projecte d’execució són els que figuran en la documentació 
del projecte. 
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I.3 ESTUDI DE FASES D’OBRA 

 PRINCIPIS  GENERALS  APLICABLES  DURANT  L’EXECUCI Ó DE 

L’OBRA 

 

L’article 10 del  R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
continguts en l’article 15º de la Llei de Prevenció de Riscs Laborables (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les activitats següents: 

 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accès i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels distints materials i la utilització dels medis auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones de magatzenament i dipòsit dels 
diversos materials, en particular si es tracta de màteries o substàncies peligroses 
utilitzades. 

f) La recullida dels materials que siguin perillosos. 
g) L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i runa. 
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del periode de temps efectiu que  

haurà de dedicar-se als diversos treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i imcompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15 de la llei  31/95 son els següents: 

 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integran el deure general de prevenció, 

d’acord amb els següents principis generals: 

 
a) Evitar els riscs. 
b) Evaluar els riscs que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscs en el seu origen. 
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d) Adaptar els treballs a la persona, en particular en el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir 
els efectes del mateix en la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò perillós pel que impliqui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 

l’organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que anteposi la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2. L’empresari pendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i de salut en el moment d’encomanar-les la feina. 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries a fí de garantir que nomès els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de riscs greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 
imprudències no temeràries que es puguin cometre al treball. Per a la seva adopció 
es tindrà en compte els riscos addiccionals que puguin implicar determinades 
mesures preventives, les quals nomès podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substanciàlment inferior a la dels que es pretenen controlar i 
no existin alternatives més segures. 

5. Podran concertar-se operacions de seguretat que tinguin com fi garantitzar com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte als socis que la seva activitat consisteixi en la prestació dels 
seu treball personal. 

 

TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

Abans de la realització de qualsevol apartat de l’obra es tindran en compte els 

treballs següents: 

a) Realització del tancament de la zona de treball, amb les condicions següents. 

Alçada: 2,00 m 

La tanca serà de pals galvanitzats i malla d’acer galvanitzat o planxes nervades del 
mateix material. 
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Estaran previstes les senyalitzacions següents: 

• Prohibició d’aparcament en les zones d’accés de vehicles. 

• Prohibició de pas de vianants per l’entrada de vehicles. 

• Obligatorietat de l’ús del casc de seguretat a l’entrada de vianants i a la de 
vehicles. 

• Prohibició d’entrada a l’obra de tota persona aliena a la mateixa. 

 
b) Realització d’una caseta per l’escomesa general, en la que es tindrà en compte el 

Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 

Tota la instal·lació a nivel de terreny es realitzarà soterrada i entubada en tub rígid. 

 

SERVEIS HIGIÈNICS, FARMACIOLA DE L’OBRA 

En funció del número màxim d’operaris que es puguin trobar en una determinada fase de 
l’obra, es quantificarà tan la superficie com els elements necessaris per aquesta instal·lació. 

En aquesta obra, la major presència de personal simultàni serà de 6 operaris, pel que en 
funció d’això no s’estima la necessitat d’ubicar serveis higiènics, menjador ni vestuaris, al 
ser el número de treballadors inferior a 20. 

En l’oficina s’instal·larà una farmàcia de primers auxilis, amb el contingut mínim següent: 

 
1 Ampolleta, aigua oxigenada 

1 Ampolleta, alcohol de 96º 

1 Ampolleta, tintura de iodo. 

1 Ampolleta, mercurocromo 

1 Ampolleta, amoniac 

2 Caixa gasa estèril (linitul, apòsits i similars) 
3 Caixa de cotó hidròfil estèril 
4 Rotlle d’esparadrap 
5 Torniquet 
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6 Bossa per aigua i gel 
7 Bossa guants estèrils 
8 Termometre clínic 
9 Caixa d’apòsits autoadhesius 
10 Antiespamòdics 
11 Analgèsics 
12 Tònics cardiacs d’urgència 
13  Xeringuilles rebutjables 

 

Tot aquest equipament es posarà en un armari o maleta portàtil que es revisarà i es 
repondrà mensualment. 

 

Es tindrà present que l’obra, durant els primers mesos, en les fases d’excavació, cimentació 
i part inicial de l’estructura, comptarà aproximadament amb les dos terceras parts dels 
treballadors previstos. 

 

EXECUCIÓ DE LOBRA 
 
Dotació del personal 

Es considera que el número màxim d’operaris que treballarà simultàniament en l’obra, 
s’estima en 6 persones, distribuides sota les funcions següents: 

Encarregat     1 

Oficials de ram de paleta   2 

Peons      2 ó 3 

Oficials d’instal·lació elèctrica   2 ó 3 

Oficials d’instal·lacions de lampisteria  1 ó 2 

Pintors      1 ó 2 

Fusters     1 ó 2 

Altres industrials    1 ó 2 
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Tots aquests hauran de conèixer i estar qualificats per al treball a realitzar, així com tenir o 
donar la formació necessària en materia de Seguretat e Higiene i Primers auxilis. 

Es deurà d’aportar informació sobre normes de Seguretat en el compliment de les diferents 
funcions, així com el manteniment i conservació dels diferents mitjans i materials. 

L’empresa constructora permetrà als Serveis de Seguretat i medicina de la propietat 
unificar la concordància dels serveis prestacions i subministrament. 

Tot això serà condició indispensable per que la propietat presti l’autorització per l’inici dels 
treballs. 

 

I.4 PARTIDES D’OBRA OBJECTE DE L’ESTUDI DE 

SEGURETAT 

 
En aquest apartat es fa referència als riscos possibles en cadascú dels apartats de l’obra 
i la prevenció adequada de cadascú d’ells. 

Es composa de les següents partides d’estudi: 

1.4.1.- INSTAL·LACIONS 

1.4.1.1.- Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

1.4.1.2.- Instal·lació elèctrica 

1.4.1.3.- Instal·lació de fontaneria i sanitari 

1.4.2.- SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNEES 
ELÈCTRIQUES DE SERVEI. 
1.5 MEDIS AUXILIARS I MAQUINARIA D’OBRA 
1.5.1 Bastides en general 
1.5.2 Bastides sobre cavalletes 
1.5.3 Bastides metàl·liques tubulars 
1.5.4 Escala de mà o metàl·liques 
1.5.5 Maquinària en general 
1.5.6 Camió de transport 
1.5.7 Camió grua 
1.5.8 Màquines eines en general 
1.5.9 Formigonera elèctrica pastera 
1.5.10 Martell neumàtic 
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1.6.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

1.7.-  CONTROL DE SEGURETAT EN OBRA 
- Acta tipus per al nombrament de vigilant de seguretat 
- Prevenció d’incendis en l’obra 

 

ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

PLEC DE CONDICIONS 

 

1.4.1.-  INSTAL·LACIONS 

 

Riscos detectables més comuns 

• Contactes elèctrics directes. 

• Contactes elèctrics indirectes. 

• Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrrega, (abús o 
incorrecte càlcul de l’instal·lació). 

• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

• Mal comportament de les preses de terra, (incorrecte instal·lació, piquetes que 
anul·len els sistemes de protecció del quadre general). 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

Es disenyarà en un plànol, els esquemes que reflexaran la distribució de línies des del 
punt de l’escomesa al quadre general d’obra i quadres de distribució, amb especificació, 
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en esquema, de les proteccions de circuits adoptades, segons les següents normes, amb 
la condició de que les variacions que apareguin per les noves necessitats de l’obra es 
reflecteixin també en els plànols. 

 
Normes de protecció tipus per cables 

 
El calibre o secció del cablejat serà sempre l’adequat per la càrrega elèctrica que ha de 
soportar en funció del càlcul realitzat per la maquinària o iluminació prevista. 

Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (repelons i 
assimilables). No s’admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

L’estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del 
cable” mitjançant  un cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el 
repartiment de les carregues. I senyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La 
profunditat de la rasa mínima, serà (entre 40 i 50 cm); el cable, a més a més anirà protegit 
en l’interior d’un tub rígid. 

Els empalmaments entre manigues sempre estaran elevats. Queda prohibit  mantenir-los 
en el terra. 

Els empalmaments provissionals entre mànigues s’executaran mitjançant connexions 
normalitzades estancs antihumitat. 

Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant  caixes d’empalmaments normalitzats 
estanqs de seguretat. 

Les línies de subministrament  als quadres de planta passaran pel buit de les escales, pel 
pati, etc. 

El traçat de les línies de subministrament elèctric a les plantes, serà elevat, a una altura 
sobre el paviment al voltant dels 2 m., per evitar accidents per agressió a les esmentades 
línies. 

El traçat de les línies de sumministrament elèctric no coincidirà amb el sumministrament 
provissional d’aigua a les plantes. 

 

 
Normes de prevenció tipus per les preses d’energia 
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Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran els quadres de distribució, mitjançant 
clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que 
sigui possible, clavilles. 

Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sòl aparell, màquina o màquina-
eina. 

La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar els contactes 
elèctrics directes. 

 
Normes de prevenció tipus per la protecció dels circuits 

 
La instal·lació tindrà tots aquells  interruptors automàtics que el càlcul defineix com 
necessari; no obstant això, es calcularan sempre a la baixa amb el fin de que actuin 
dintre del marge de seguretat; es a dir, abans de que el conductor al que pprotegin, arribi 
a la càrrega màxima admissible. 
Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels 
quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquines-eines de 
funcionament elèctric. 

Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 

La instal·lació d’enllumenat  general , per les instal·lacions provissionals d’obra, primers 
auxilis i demès casetes, estarà protegida per interruptors automàtics magnetotèrmics. 

Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

300 mA –(Segons REBT) alimentació a la maquinària. 

30 mA –(Segons REBT) alimentació a la maquinària amb millora del nivell de seguretat. 

30 mA –(Segons REBT) Alimentació a la maquinària amb millora del nivell de seguretat. 

–Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

 

D. Normes de prevenció tipus per les preses de terra 
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El transformador de l’obra serà dotat d’una pres de terra ajustada  als Reglaments 
vigents i a les normes propies dela companyia elèctrica subministradora en la zona. 

Les parts metàl·liques de tot equip elèctric dispondran de presa de terra. 

El neutre de l’instal·lació estarà posat a terra. 

El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Queda 
prohibit  expressament utilitzar-lo per altres seveis. 

S’instal·laran preses de terra independents. 

Carrils per a estàncies o desplaçaments de màquines (grues, locomotores). 

Carrils per desplaçaments de montacàrregues o d’ascensors. 

La presa de terra de les màquines-eines que no estiguin dotades de doble aïllament, 
S’efectuaran mitjançant fil neutre amb combinació amb el quadre de distribució 
corresponent i el quadre general d’obra. 

Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal manera que el seu 
funcionament i eficàcia sigui el requerit per l’instal·lació. 

El punt de connexió de la pica, estarà protegit en l’interior d’una arqueta practicable. 

Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents 
elèctricament. 
Normes de prevenció tipus per la instal·lació d’enllumenat 

 
L’enllumenat nocturn (o no) de l’obra, complirà les especificacions senyalades en les 
Ordenances de treball de la Construcció, vidre i ceràmica i General de Seguretat Higiene 
en el treball. 

La il·luminació dels talls serà sempre l’adequda per realitzar els treballs amb seguretat. 

La il·luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “peus drets” ferms. 

La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: 

Portalampades estanc de seguretat amb manec aïllant, reixa protectora de la bombeta 
dotada de ganxo de colgar a la paret, maniga antihumitat, clavilla de connexió normalitzada 
tancament de seguretat, alimentats a 24 V. 
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L’energia elèctrica que haurà de subministrar-se a les lampades portàtils (o fixes) per la 
il·luminació de talls mullats (o humits), se servirà a través d’un transformador de corrent que 
la transformi a 24 V. 

La il·luminació dels talls se situarà a una altura al voltant dels 2 m, mesurats des de la 
superficie de recolzament dels operaris en el lloca de treball. 

La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada amb la finalitat de 
disminuir ombres. 

Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 

 
Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment  i  reparacions de la 

instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 
El personal de manteniment d’instal·lació serà electricista, en possessió de carnet 
profesional corresponent. 

Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament . 

La maquinària elèctrica, es revisarà per personal  especialista en cada tipus de màquina. 

Quedan prohibides les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació 
es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, s’instal·lan en el lloc de connexió  un 
rètol visible, en el que es llegeix: “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN LA 
XARXA”. 

L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables nomès l’efectuaran els 
electricistes. 

 

Normes o mesures de protecció tipus 

 
Els quadres elèctrics de distribució, s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accès. 

Els quadres elèctrics sobre peus drets, s’ubicaran a un mínim de 2 m. (com norma general, 
mesurats perpendicularment des del cant de l’excavació, camí intern, carretera, etc..) 

Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el desenvolupament de les rampes d’accés al fons 
de l’excavació, poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents. 
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Queda prohibit expressament  en aquesta obra, que quedi aïllat un quadre elèctric per 
variació o ampliació del moviment de terres, augmentan els riscos de la persona que tingui 
que apropar-se. 

Els quadres elèctrics d’intempèris, per protecció addiccional es cobriran amb viseres contra 
la pluja o contra la neu. 

Els pals provisionals dels que penjar les línies elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( 
com norma general, del cant de l’excavació, carretera i assimilables. 

El subministrament elèctric al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la 
rampa d’accés, per vehicles o pel personal, (mai al costa d’escaler de mà). 

Les línies elèctriques, en el seu camí ascendent a través de l’escala (pati, etc..), estaran 
agrupades i ancorades a elements ferms en la vertical. 

Els quadres elèctrics, en servei, quedaran tancats amb el pany de seguretat de triangles, (o 
claus), en servei. 

No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de calbe, fils, etc..) S’haurà 
d’utilitzar “peces fusils normalitzades” adequades a cada cas. 

Es connectaran a terra les carcases dels motors o màquines ( si no estan dotades de doble 
aïllament), o aïllament per propi material constitutiu. 

 
G. Normes d’actuació pel vigilant de seguretat, per la supervisió i control de la 

instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 

No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d’aigua. No es permetrà 
connectar a les canonades, ni assimilables (armadures, pilars, etc..). 

No es permetrà el trànsit de carros de mà i persones sobre línies alèctriques (poden 
pelar-se) i producir accidents. 

No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 
longitudinals transportats a l’esquena (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La 
inclinació de la peça pot arribar a produir el contacte elèctric. 

No es permetrà l’anul·lació del cable de terra de les línies elèctriques. 

No es permetrà les connexions directes doble-clavilla d’altre màquina. 
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Vigilar la connexió elèctrica de cables ajudats a base de petites falques de fusta. 
Desconnectar-les d’immediat. Portar connexions “mascle” normalitzades per que les 
instal·lin. 

No permetra que es desconnectin les línies pel procediment d’una tirada. Obligan a la 
desconnexió agafan i estiran de la clavilla d’altre màquina. 

No permetrà la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica en la zona dels 
forjats amb buits, s’han de retirar a zones més segures, encara que estiguin protegits els 
cants dels forjats. 

No permetrà la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica en els replans de les 
escales, s’han de retirar fins l’interior de la planta, evidentment, haurà de procurar que el 
lloc escogit segui operatiu. 

Comprovar diàriament el bon estat dels disjuntors diferencials a l’inici de la jornada i 
després de la parada dedicada al dinar, accionan el  botó de prova. 

Tenir sempre en el magatzem un disjuntor de reposada (mitjà o alta sensibilitat) amb el que 
substituir ràpidament l’averiat. 

Tenir sempre en el magatzem interruptors automàtics (magnetotèrmics) amb els que 
substituir  immediatament els averiats. 

Vigilar el bon estat de l’extintor de pols químic sec instal·lat junt a l’entrada al quart del 
quadre general elèctric de l’obra. 

Mantenir les senyals normalitzades de “perill electricitat” sobre totes les portes d’accés a 
estancies que continguin el transformador o el quadre elèctric general. 

Mantenir en bon estat (o substituir si arriba a deteriorar-se) totes les senyals de “perill 
electricitat” que es trobin en l’obra. 

 

Prendes de protecció personal recomenables 

 
Casc de polietilè. 

Roba de treball. 

Botes aïllants de l’electricitat. 

Plantilles anticlaus. 
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Cinturó de seguretat clase C. 

Vestits impermeables per ambients plujosos. 

Banquet aïllant de l’electricitat. 

Catifa aïllant de l’electricitat. 

Comprovador de tensió. 

Rètols de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLAN EN LA XARXA”. 

 

 
1.4.1.1.-Instal·lació elèctrica  

Riscos detectables durant la instal·lació 

 
Caiguda de persones al  mateix nivell. 

Caiguda de persones a diferent nivell. 

Talls per maneig d’eines manuals. 

Talls per maneig de guies i conductors. 

Cops per eines manuals. 

Sobreesforços per postures forçades. 

Cremades per encenedors durant operacions de calentament del “macarró protector”. 

Altres. 

 

Riscos detectables durant les proves de connexionat i posta en servei d’instal·lacions 

Electrocució o cremades per incorrecta protecció de quadres elèctrics. 

Electrocució o cremades per  maniobres incorrectes en les línies. 

Electrocució o cremades  per connexió directa sense clavilles mascle-femella. 

Electrocució o cremades al  fer un pont dels mecanismes de protecció (disjuntors 
diferencials, etc…). 
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Explosió dels grups de transformació durant  l’entrada en servei. 

Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

Altres. 

 

 

Normes o mesures preventives tipus. 

 
Se dispondrà d’un magatzem per l’apilament de material elèctric. 

En la fase de l’obra d’obertura i tancament de regates, es procurarà l’ordre i la neteja de 
l’obra, per evitar els riscos de pitjades i ensopegaments. 

El montatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc..), serà executat sempre 
per personal especialitzat, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 

La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 

La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzan “portalampades estanc amb mànec 
aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 V. 

Queda prohibit el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, 
sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus d’estisores, amb recolçament antilliscant i 
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats encima superfícies 
insegures i estretes. No s’admitirà la confecció de bastides amb escales a modo de 
cavalletes. 

Els treballs de passar fils, connexions, etc.. de la instal·lació elèctrica de l’escala, sobre 
escales de mà (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada protegit el buit de la 
mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar el risc de caiguda des d’altura. 

S’efectuaran els treballs de l’apartat anterior, una vegada estesa una xarxa tensada de 
seguretat entre la planta sostre i la planta de recolzament en la  que es reañlitzan els 
treballs, tal que s’elimini el risc de caiguda des de l’altura. 

La instal·lació elèctrica en (terrassas, tribunes, balcons, voladís, etc…) sobre escales de mà 
(o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada instal·lada una xarxa tensada de 
seguretat entre les plantes sostre i el recolzament en la que s’executin els treballs,  per 
eliminar el risc de caiguda des d’altura. 
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Queda prohibit en general en aquesta obra, la utilització d’escales de mà o de bastides 
sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’altura durant els treballs d’electricitat, si 
abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

L’eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

Les eines dels instal·ladors electricistes, si l’aïllament està deteriorat seran retirades i 
canviades per altres en bon estat, de forma immediata. 

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cable 
que s’instal·larà serà el que va del quadre general al de la “companyia subministradora”, 
guardan en lloc segur els mecanismes necessaris per la connexió que seran els últims en 
instal·lar-se. 

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica, seran anunciades a tot el personal 
de l’obra abans de que siguin iniciades per evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de 
les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals 
elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament  Electrotècnic de Baixa Tensió. 

L’entrada en servei de centrals transformadores, s’efectuarà amb l’edifici desalotjat de 
personal, en presència de la Jefatura de l’Obra i de la Direcció Facultativa. 

Abans de fer entrar en servei les centrals de transformació es procedirà a comprovar 
l’existència real dintre de la sala, del a banqueta de maniobres, perxes de maniobra, 
extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les prendes 
de protecció personal. Una vegada comprovats aquests punts, es procedirà a donar l’ordre 
d’entrada en servei. 

 

Prendes de protecció personal recomenables 

 
Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l’obra en llocs amb risc de 
caiguda d’objectes o de cops. 

Botes aïllants de l’electricitat (connexions). 

Botes de seguretat. 

Guants de seguretat. 

Roba de treball. 
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Cinturó de seguretat. 

Faixa elàstica de sujecció de cintura. 

Banqueta de maniobra. 

Catifa aïllant. 

Comprovadors de tensió. 

Eines aïllants. 

 

 
1.4.1.2.-Instal·lació de fontaneria i sanitaris: 

 

Riscos detectables més comuns. 

 
Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes a diferent nivell. 

Talls en les mans per objectes i eines. 

Quedar atrapats entre peces pesades. 

Explosió (del bufador, ampolles de gas licuats, bombones). 

Els inherents a l’ús de la soldadura autògena. 

Pitjades sobre objectes punzants o materials. 

Cremades. 

Sobreesforços. 

Els derivats dels trebllas sobre cobertes planes o inclinades. 

Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus 
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El magatzem per els aparells sanitaris (inodors, bidets, baneres, lavabos, piques, 
aigüeres i assimilables), estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire e il·luminació 
elèctrica. 

La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de grua que penjaran d’ella, 
per evitar els riscos de cops i immobilitzat. 

Els blocs d’aparells sanitaris, una vegada rebuts en les plantes se trasnportaran 
directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents per obstacles en les vies de pàs intern, (o 
extern), de l’obra. 

El transport de trams de canonada a l’esquena per nomès un home es realitzarà inclina la 
càrrega fins endarrera de tal manera, que l’extrem que va dabant superi l’altura d’un home, 
per evitar cops i ensopegaments amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a 
contrallum). 

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitan s’aixequin estelles 
durant la feina (les estelles poden originar punxades i talls en les mans). 

Es reposaran les porteccions dels buits dels forjats una vegada realitzat l’aplomat, per la 
instal·lació de conductes verticals, evitan així, el risc de caigudes. L’operari que realitzarà 
aquesta feina estarà subjecte amb un cinturó. 

En els bords dels forjats, es col·locarà una barana de protecció de 90 cm d’altura per pas 
de tubs que no puguin cobrir-se després de concluit l’aplomat per evitar el risc de caiguda. 

Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s’avanci, 
apilan les runes per abocar-les per les trompes d’evacuació de runes, per evitar el risc de 
punxades. 

Queda prohibit soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que es debi soldar amb plom 
s’establirà una corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

El local destinat a magatzemar les ampolles o bombones de gases liquats s’efectuarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

Sobre la porta del magatzem de gases liquats s’establirà una senyal normalitzada de “perill 
explosió” i altre de “prohibit fumar”.. 

Al costat de la porta del magatzem de gases liquats s’instal·larà un extintor de pols químic 
sec. 

La il·luminació dels tallsde fonatenia serà d’un mínim de 100 lux mesurats a una altura 
sobre el nivell del paviment , al voltant de 2 m. 
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La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s’efectuarà mitjançant “mecanismes estancs de 
seguretat”, amb mànex aïllant i reixa de protecció de bombeta. Tensió 24 V. 

Queda prohibit l’ús d’encenedors i bufadors junt materials inflamables. 

Queda prohibit abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

Les ampolles o bombones de gases liquats, se transportaran i deixaran en els carros 
portaampolles. 

S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gases liquats exposats al sol. 

S’instal·larà un rètol de prevenció en el magartzem de gases liquats i en el taller de 
fontaneria amb la següent llegenda: “NO USAR ACETILÈ PER SOLDAT COURE O 
ELEMENT QUE EL CONTENGUIN, SE PRODUEIX ”ACETILUR DE COURE” QUE ES 
EXPLOSIU”. 

Les instal·lacions de fontaneria en (balcons, terrasses, tribunes, etc… seran executades 
una vegada aixecats les (baranes) definitives. 

Els treballs d’arquits o aiguafons en les cobertes inclinades, se realitzaran amarran el 
mosquetó del cinturó de seguretat al cable d’amarrament estesa per aquesta  feina en la 
coberta. 

El transport de material sanitari, s’efectuarà directament del seu lloc d’apilament fins al seu 
lloc d’emplaçament, procedin al seu muntatge immediat. 

 La ubicació “in situ” d’aparells sanitaris (baneres, inodors, piques, aigüeres i assimilables) 
serà efectuada per un mínim de tres operaris; dos controlan la peça mentres el tercer la 
reb, per evitar els accidents per caigudes i desplomes dels aparells. 

Prendes de protecció personal recomenables 

 
Cac de polietilè. 

Guants de cuir. 

Davantal de cuir. 

Roba de treball. 

Guants de foma, o de PVC. 
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Vestit per temps pluviòs (o per controlar fuges d’aigua). 

Amés a més, en el tall de soldadura s’utilitzarà: 

Ulleres de soldador. 

Element de soldador. 

Pantalla de soldadura de mà. 

Davantal de cuir. 

Canelleres de cuir que cubrin els braçps. 

Manyoples de cuir. 

Polaines de cuir. 

 

 
1.4.10.- SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE 
LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI. 

 

Normes o mesures preventives tipus. 

 
Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i 
posta a terra dels cables, abans de realitzar els treballs. 

No es realitzarà cap treball a prop de la línia elèctrica, del tal que s’ha sol·licitat, fins haver 
comprovat que les postes a terra dels cables està finalitzada i l’operari de la companyia 
propietària de la línia així el comuniqui. 

La línia elèctrica que afecti a l’obra serà desviada del seu traçat al límit marcat. 

La distància de seguretat amb respecte a les línies elèctriques que creuen aquesta obra, 
queda fixada en 5 m en zones accesibles durant la construcció. 

Abans de començar els treballs, s’abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica per 
la construcció del pòrtic de protecció, segons el següent procediment: 

1.- Se marcaran mitjançant (taquimetre, teodolito), alineacions perpendiculars a la línia 
a nivell de terra, a la distància de 5 m de separació. 
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2.- A sobre de cada aliniació es marcarà cada costat de la línia, la distància de 5 m. 
segons els casos, més de 50% de l’ampla del conjunt dels cables de l’estesa elèctrica. 

3.- A sobre dels punts així obtinguts s’aixecarà peus drets (fusta preferentment) d’una 
altura de 5 m. en els que s’habrà pintat una franja de color blanc a aquesta alçada sota la 
línia. 

El recorregut del braç de la grua torre, quedarà limitat al recorregut  delimitat per la 
intersecció d’aquesta, amb la distància de seguretat  marcada en els plànols. 

Queda prohibida la utilització  de qualsevol calçat que no sigui aïllant d’electricitat en 
proximitat amb la línia elèctrica. 

 

Prendes de protecció personal recomenables per la realització dels treballs de protecció de 
la línia elèctrica. 

 
Casc de polietilè. 

Roba de treball. 

Botes de seguretat aïllants de l’electricitat. 

Cinturó de seguretat. 

Guants de cuir. 

Guants aïllants de l’electricitat. 

Vestits per temps pluviòs. 

 

I.5 MEDIS AUXILIARS I MAQUINARIA D’OBRA. 

 
1.5.1 Bastides en general 

Es recull en aquest apartat,  una sèrie de mesures preventives d’aplicació general quan 
s’utilitzin bastides, en la idea de donar la màxima operativitat a aquest estudi. 
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Riscos detectables més comuns. 

 
Caigudes a diferent nivell (al entrar o sortir). 

Caigudes al buit,. 

Caigudes al mateix nivell. 

Desplom de la bastida. 

Contacte amb l’energia elèctrica. 

Desplome o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials). 

Cops per objectes o eines. 

Atrapaments. 

Els derivats del  patiment o enfermetats, no detectades (epilèpsia,  vertigen, etc..). 

Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus d’aplicació general. 

 

 Les bastides sempre se travaran per evitar els moviments indeseables que poguin fer 
perdre l’equilibri als treballadors. 

Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada haurà de revisar-se tota la seva 
estructura per evitar les situacions inestables. 

Els trams verticals (mòduls o peus drets), de les bastides es recolzaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues. 

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, se suplementaran mitjançant 
tacs o porcions de tauló,  travades entre sí i rebudes al dorment de repartiment. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada i estaran firmement 
ancorades als recolzaments de tal forma que s’evitin els moviment per lliscament o bolcada. 

Les plataformes de treball, ubicades a 2 o més m d’altura, poseeran baranes perimetrals 
completes de 890 cm d’altura, formades per passamans, barra o llistó intermig o rodapeus. 
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Les plataformes de treball permitiran la circul·lació i intercomunicació necessària per la 
realització dels treballs.  

Els taulons que formen les plataformes de treball estaran sense defectes visibles amb bon 
aspecte i sense nus que disminuyan  la seva resistència. Estaran nets, de tal forma, que 
puguin apreciar-se els defectes per l’ús. 

Queda prohibit llançar runes directament des de les bastides. La runa es recollirà i es 
descarregarà de planta a planta, o bé s’abocarà a través de trompes. 

Queda prohibit fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les 
bastides. 

La distància de separació d’una bastida i el paràmetre vertical de treball no serà superior a 
30 cm en prevenció de caigudes. 

Queda prohibit expresament correr per les plataformes sobre bastides, per evitar els 
accidents per caigudes. 

Queda prohibit “saltar” de la plataforma bastimentada a l’interior de l’edifici; el pas es 
realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per tal efecte. 

Els contrapesos per a bastides penjats es realitzaran del tipus “prefabricat amb passador”, 
quedan prohibit els contrapesos construits a base de piles de sacs, bidons plens d’àrids, 
etc. 

S’establiran al llarg i ample dels paràmetres verticals, “punts forts” de seguretat en el que 
travar a les bastides. 

Les “trocoles” o “carraques” d’elevació de les bastides penjades, serviran perfectament 
enrrotllades i greixatges tràs una revisió (en cas de ser de primer ús). 

Les “tròcoles” o “carraques” no s’acopiaran directament sobre el terreny. L’apailament, a 
ser possible es realitzarà ordenadament sota teulada. 

Els cables de substentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, tindran longitud 
suficient com per que poguin ser descendits totalment fins al terra, en qualsevol moment. 

Les bastides hauran de soportat quatre vegades la carrega màxima prevista. 

Les bastides penjades en fase de “parada temporal del tall” hauran de ser  descendits al 
nivell del terra pel que queda prohibit el seu abandonamet en cotes elevades. 

Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel (Capatàs, encarregat o el vigilant de 
seguretat), abans de l’inici dels treballs, per prevenir mancades o faltes de mesures de 
seguretat. 
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Els elements que denoten  alguna mancada tècnica o mal comportament es desmuntarà 
d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 

Es tindran cables de seguretat ancorats a “ponts forts” de l’estructura en el que travar el 
fiador del cinturó de seguretat, necessari per la permanència o pas per les bastides. 

Els reconeixements mèdics previs per l’admissió del personal que haurà de treballar sobre 
les bastides d’aquesta obra, intentaran detectar aquells transtorns orgànics (vertigen, 
eplilèpsia, transtorns cardiacs, etc..), que poguin patir i provocar accidents a l’operari. Els 
resultats dels reconeixements es presentaran a la Direcció Facultativa (o a la Jefatura 
d’Obra). 

 

Prendes de protecció personal recomenables 

 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de treball y SS, les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologats. 

Casc de polietilè. 

Botes de seguretat (segons casos). 

Calçat antilliscant (segons casos). 

Cinturó de seguretat clase A o C. 

Roba de treball. 

Vestits per ambients pluviòs. 

 

 
1.5.2 Bastides sobre cavallets 

 
Aquestes bastides son les de més variada utilització pel seu fàcil muntatge i pocs 
elements de formació. 

S’hauran de tenir present les diferents modalitats de cavallets, le altures de formació de 
plataformes poden ser fixes o variables. Que a més a més poden estar formades per 
al·lumini, ferro i fusta, i que el seu diseny va des de la tradicional de fusta amv una secció 
similar a una “A” o l’estisora metàl·lica. 
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Riscos detectables més comuns 

 
Caigudes a diferent nivell. 

Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes al buit. 

Cops o immovilitat durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 

Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal esta (trencaments, 
mancades, etc..) 

Els inherents a l’ofici necessari pel treball a executar. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

 
Els cavallets sempre es montaran perfectament nivellats, per evitar els riscos per treballar 
sobre superfícies inclinades. 

Els cavallets de fusta, estaran sans, perfectament encolats i sense oscilacions, 
deformacions i trencaments, per eliminar els riscos per mancada, ruptura espontània i 
vinclament. 

Les plataformes de treball estaran ancorades perfectament als cavallets, per evitar els 
moviments indesitjables. 

Les plataformes de treball no sobresaldran pels laterals dels cavalles més de 40 cm per 
evitar el risc de bolcada per basculament. 

Els cavallets no estaran separats “a eixs” entre sí més de 2,5 m per evitar les grans fletxes, 
indesitjables per les plataformes de treball, ja que augmentaran els riscos al viclament. 

Les bastides se formaran sobre un mínim de dos cavallets. Queda prohibit expressament, 
la substitució d’aquestes, (o alguna d’ella), per “bidons”, “piles de materials” i assimilables 
per evitar situacions inestables. 

Damunt  le bastides sobre cavallets, només  se mantindrà el material estrictament 
necessari i repartit unifromement per la plataforma de treball per evitar les sobrecàrregues 
que minvin  la resistència  dels taulons. 
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Els cavallets metàl·lics de sistema d’obertura de tancament o estisora, estaran dotats de 
cadenetes limitadores de l’obertura màxima, com ara, que garantitzin la seva perfecta 
estabilitat. 

Les plataformes de treball sobre cavalles, tindran una amplada mínima de 60 cm., (3 
taulons travats entre si), i el grossor del tauló serà com a mínim de 7 cm. 

Les bastides sobre cavallets,  la plataforma de treball ubicada a 2 o més metres d’altura, es 
travaran entre si mitjançant “creuaments de San Andrés” per evitar els moviments 
oscilatoris, que facin el conjunt insegur. 

Els treballs en bastides sobre cavallets en eles balcons (bord de sostre, cobertes i 
assimilables), tindran que ser protegits del risc de caiguda des d’altura per algún d’aquests 
sistemes: 

A.- Penjat de “ponts forts” de seguretat de l’estructura, cables en el que travar el fixador 
del cinturó de seguretat. 

(Recomendable per treballs de rematada de poca duració. Tenir present que es comú la 
idea de que el cinturó de seguretat “ dificulta el moviment i retarda, tindrà dificultats). 

B.- Penjat des dels punts de penjada hauran de prever-se i valorar-se en projecte. 
Poden ser pel manteniment posterior amb seguretat. Aquests punts de penjada poden 
identificar-los amb “sistemes de seguretat” pel manteniment posterior de l’edifici). 

C.- Muntatge de “peus drets” firmement  falcats al terra i al sostre, en els que instal·lar 
una barana sòlida de 90 cm. d’altura mesurats, des de la plataforma de treball, formada per 
passamans, llistons intermigs i rodapeus. 

(Considerar que s’haurà de protegir el va existent entre el rodapeu i la superficie de 
recolzament de la bastida, mitjançant  el pit o baranes definitives, o duplican la barana 
provissional instal·lada sobre els peus drets). 

(Existeix en el mercat sistemes de formació de baranes de seguretat montades sobre 
atapeïments adequats per ser instal·lats, emmordassant els pits de tancament. 
Suplementar perfectament les altures requerides. El pit ha de ser capaç de resistir 
empentes). 

Queda prohibit formar bastides sobre cavallets metàl·lics simples que les plataformes de 
treball tinguin que ubicar-se a 6 o més metres d’altura. 

Queda prohibit treballar sobre plataformes substentades en cavallets recolzades a la 
vegada sobre altre bastida de cavallets. 
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La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils a utilitzar en treballs sobre bastides de cavallets, 
estarà montada a base de mànega antihumitat amb portalampades estanc de seguretat 
amb mànec aïllant i reixeta protectora de la bombeta, connectats als quadres de distribució. 

Queda prohibit recolzar cavallets immobilitzant cables (o mànegues) elèctriques per evitar 
el risc de contactes elèctrics per cisalladures  (o estirada del cable o mènega). 

La fusta a emprar serà sana, sin defectes ni nusos a la vista, per evitar els riscos per 
ruptura dels taulons que forman una superficie de treball. 

Prendes de protecció personal recomenables 

 
Calçat antilliscant  (segons casos) 

Botes de seguretat (segons casos) 

Cinturó de seguretat ( per treballs sobre plataformes ubicades a 2 o més metres d’altura). 

 
1.5.3 Bastides metàl·liques tubulars 

 
S’haurà de considerar per decidir sobre la utlització d’aquest medi auxiliar, que la bastida 
metàl·lica tubular està comercialitzat amb tots els sistemes de seguretat que el facin 
segur (escales, baranes, passamans, rodapeus, superficies de treball, brides i passadors 
d’acoratge dels taulons, etc..). Aquestos sistemes no hauran d’incluir-los en els 
pressupostos, ja que el seu correcte i complet muntatge inclou la seguretat. 

Solen ser muntats pel personal especialitzat que es procliu pel general, a fiar en “el seu bon 
fer”, el que no sempre implica que es treballi amb seguretat. 

Per altre part, tingui present, que aquest medi  auxiliar s’instal·la generalment en obra pel 
procediment de lloguer d’una casa dedicada a allò, o del  “parc de maquinària” del 
constructor principal.  

Riscos detectables més comuns 

Caigudes a diferent nivell. 

Caigudes al buit. 

Immobilització durant el muntatge. 

Caigudes d’objectes. 
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Cops per objectes. 

 

Els derivats del treball realitzat a la intempèrie. 

Sobreesforços. 

Els inherents al treball específic que tinguin que acomplir sobre ells. 

Altres. 

 

Normes o mesures preventives 

 

 
Les bastides tubulars es muntaran segons la distribució i accesos indicats en els plànols. 

Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars se tindran presents 

les següents especificacions preventives: 

No s’iniciarà un nou nivell sense abans haver conluit el nivell de partida amb tots els 
elements d’estabilitat (creuaments de San Andrés i travaments) 

La seguretat obtinguda en el nivell de partida ja consolidad, serà tal, que oferirà les 
garanties necessàries com per poder amarrrar al fiador del cinturó de seguretat. 

Les barres, mòduls tubulars i taulons,  s’hissaran mitjançant  sogues de cànem  de Manila 
lligades amb “nusos de mariner” (o mitjançant eslingues normalitzades). 

Les plataformes de treball es consolidarà immediatament darrera la seva formació, 
mitjançant les abraçadores de sujecció contra basculaments. 
Els cargols de les mordasses, s’estrènyeran per igual, realitzan-se una inspecció del tram 
executat abans d’iniciar  el següent en prevenció dels riscos per l’existència de cargols 
fluixs, o per falta d’algú d’ells. 

Les unions entre tubs s’efectuaran mitjançant els “nusos” o “bases” metàl·liques, o bé 
mitjançant les mordassas i passadors previstos, segons els models comercialitzats. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada. 

Les plataformes de treball es limitaran davant, lateral i posteriorment, per un rodapeu de 15 
cm. 
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Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant les abraçaderes i passadors 
clavetejats als taulons. 
Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivelables 
sobre cargos sense fi (claveguera d’anivellació), amb el fi de garantitzar una major 
estabilitat del conjunt. 

Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulosn de repart de 
càrregues en les zones de recolzament directe sobre el terreny. 

Els mòduls base de bastides tubular quedarà resolta mitjançant la utilització de les escales 
prefabricades (element auxiliar de la propi bastida). 
Queda prohibit expressament  en aquesta obra el recolzament de les bastides tubulars 
sobre suplements formats per bidons, piles de materials diversos, “torretes de fusta 
diverses” i assimilables. 

Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi (claveguera d’anivellació) de base de 
les bastides tubulars disposts sobre taulosn de repartiment, es clavaran aquestos en claus 
d’acer,  clavats fons i doblegar. 
Queda prohibit sobre plataformes depositades sobre la coronació de les bastides 
tubulars, ai abans no s’han cercat amb baranes sòlides de 90 cm d’altura formades per 
passamurs, barra intermitja i rodapeu. 

Les bastides tubulars sobre mòduls amb escales laterals, es muntaran amb aquesta  fins a 
la cara exterior, es a dir, fins a la cara en la que no es treballi. 

Queda prohibit en aquesta obra l’ús de bastides sobre petits cavallets, recolzats sobre les 
plataformes de treball de les bastides tubulars. 

Les bastides tubulars se travaran als parèmetres verticals, ancoran-se als “punts forts” de 
seguretat previstos segons detall dels plànols en les façanes (o paràmetres). 

Les càrregues s’hissaran fin a les plataformes de treball mitjançant  corrioles muntades 
sobre forques tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 

Queda prohibit fer “pastes” directament sobre les plataformes de treball en prevenció  de 
superficies relliscants que puguin fer caura als treballadors. 

Els materials es repartiran uniformement sobre la plataforma de treball en prevenció 
d’accidents per sobrecàrregues innecesàries. 

Els materials es repartiran uniformement sobre un taló ubicado a mitja altura en la part 
posterior de la plataforma de treball, sense que la seva existència menvi la superifici útil de 
la plataforma. 
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Queda prohibit en aquesta obra treballar sobre plataformes ubicades en cotes per sota 
d’altres plataformes en las que s’estigui treballan, en prevenció d’accidents per caiguda 
d’objectes. 

Queda prohibit en aquesta obra treballar sobre les bastides tubulars baix  règimns de vents 
forts en prevenció de caigudes. 

Es protegirà del risc de caigudes des d’altura ( o al buit), dels operaris sobre les bastides 
tubulars, estenen xarxes tibants verticals de seguretat que protegiran les cotes de treball. 

Prendes de protecció personal recomenables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S, les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologats. 

Casc de polietilè, preferible amb barbuqueig. 

Roba de treball. 

Calçat antillicant. 

A més a més, durant el muntatge s’utilitzan: 

Botes de seguretat (segons casos) 

Calçat antilliscant (segons casos) 

Cinturó de seguretat (classes A o C) 

 

 
1.5.4 Escales  de  mà  metàl·liques  

Els travessers seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegaments que 
puguin minvar la seva seguretat. 

Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preservin de 
les agresions de la intempèrie. 

Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preserven de 
les agressions de la intempèrie. 

Les escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials 
fabricats per a tal fi. 

Prendes de protecció personal recomenables 
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Si existeix homologació expresa del Ministri de treball i SS., les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè. 

Botes de seguretat. 

Botes de goma o PVC. 

Calçat antilliscant. 

Cinturó de seguretat clase A o C. 

 

 
1.5.5  Maquinària en general 

 

Riscos detectables més comuns 

Bolcades. 

Enfonsaments. 

Xocs. 

Formació d’atmòsferes agresives o molestes. 

Soroll. 

Explosió i incendis. 

Atropellament. 

Caigudes a qualsevol nivell. 

Atrapaments. 

Talls. 

Cops i projeccions. 

Contactes amb l’energia elèctrica. 

Els inherents al propi lloc d’utilització. 
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Els inherents al propi treball a executar. 

Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus. 

Les màquines-eines amb trepidació estaran dotades de mecanismes d’absorció i 
amortiguació. 

Els motors amb transmisión a travès d’eix i politjes, estaran dotats de carcasses protectores 
antiatrapaments (maxacadores, serres, compresors, etc…). 

Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar, permitiran la visió de l’objecte protegit 
(tambors d’enrrotjament, per exemple). 

Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminatories del contacte 
directe amb l’energia elèctrica. Queda prohibit el seu funcionament sense carcassa o amb 
deterioraments importants d’aquesta. 

Queda prohibit la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, aquesta connectada a la xarxa de subministrament. 

Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

Els cargols sense fí accionats mecànica o elèctricament, estaran revestits per carcasses 
protectores antiatrapaments. 

Les màquines de funcionament irregular o averiades seran retirades immediatament per la 
seva reparació. 

Les màquines averiades que no se puguin retirar es senyalitzaran amb rètols d’avís amb la 
llegenda: “MÀQUINA  AVERIADA NO CONNECTAR”. 

Queda prohibida la manipulació i operacions d’ajustament i arreglament de màquines al 
personal no especialitzat específicament en la màquina objecte a reparació. 

Com precaució addicional per evitar la posta en marxa de màquines averidades o de 
funcionamet irrgular, es bloquetjaran els arrancadors, o en el seu cas, s’extraeran els 
fusibles elèctrics. 

La mateixa persona que posi el rètol d’avís “màquina averiada” serà l’encarregada de 
retirar-lo, en prevenció de connexions o postes en servei fora de control. 
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Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà l’encarregat de la 
utilització d’una determinada màquina o màquina-eina. 

Les màquines que no siguin de sustentació manual  es recolzaran sempre sobre elements 
anivellats i ferms. 

L’elevació o descens a màquina d’objectes, s’efectuarà lentament  hissan-los en directriu 
vertical. Queda prohibit els tirons inclinats. 

Els ganxos de penjament dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les 
fases de descens. 

Les càrregues en transport suspeso estaran sempre a la vista dels (maquinistes, gruistes, 
encarregat de montacàrregues o d’ascensor, etc…) amb el fí d’evitar els accidents per 
maca de visibilitat de l’esmentat treballador. 

Que prohibida la permanència (o el treball d’operaris), en zones baix la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos. 

Els motors elèctrics de grues i de montacèrregues estaran provistos de limitadors d’altura i 
del pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al motos que 
s’arribi al punt en el que es deurà de tenir el gir o desplaçament de la càrrega. 

Els cables d’hissat i de sustentació a emprar en els aparells d’elevació i transport de 
càrrega d’aquesta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats pels que 
se’ls instal·la. 

Els ganxos de subjecció seran d’acer (o de ferro forjat) provistos de “tanques de seguretat). 

Els ganxos pendents d’esligues estaran dotats de “tancaments de seguretat”. 

Queda prohibit en aquesta obra la utilització d’enganxalls artesanals construits a base de 
rodons doblegats (segons una “s” i doblegats. 

Els contenidors (cubilots, gàbies, etc…) tindran assenyalat visiblement el nivell màxim 
d’emplenat i la càrrega màxima que pugui soportar. 

Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes del 
fabricant. 

Queda prohibit en aquesta obra, l’hissat o transport de persones en l’interior de gàbies, 
cubilotes i assimilables. 
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Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica, estaran dotades de presa 
de terra en combinació amb els disjuntors diferencials (dels quadres de distribució o del 
general). 

En aquesta obra, setmananlment es verificarà la horitzontalitat dels carrils de desplaçament 
de la grua. 

Els carrils per desplaçament de grues estaran limitats a una distància d’1 m del terme, 
mitjançants topes de seguretat de final de carrera. 

Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (montacàrregues, etc…). 

Queda prohibit en aquesta obra, engreixar cables en moviment.Setmanalment el vigilant de 
seguretat, revisarà el bon estat dels lastres i contrapès de la grua torre, s’ha de posar en 
coneixement de la Jefatura d’Obra, i aquesta, a la Direcció Facultativa. 

Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues penjades, quedaran interromputs baix 
règim de vents superior als 60 km/h. 

Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues penjades, quedaran interromputs baix 
règim de vents superiors als assenyalats per ell pel fabricant de la màquina. 

 

Prendes de protecció personal recomenables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i SS, les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologats. 

Casc de polietilè. 

Roba de treball. 

Botes de seguretat. 

Guants de cuir. 

Guants de goma o PVC. 

Guants aïllants de l’electricitat (manteniment). 

Botes aïllants de l’electricitat (manteniment). 

Davantals de cuir (manteniment). 

Polaines de cuir. 
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Maniguets de cuir. 

Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

Faixa elàstica. 

Faixa antivibratòria. 

Maniguets antivibratoris. 

Portectors auditius. 

Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

Les màquines pels moviments de terres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de fars 
de marxa fins endavant i de retrocés, servofrens, ferns de mà, botzina, automàtica de 
retrocès, retrovisors en ambdòs costats, pórtico de seguretat  antibolcada i antiimpactes i 
un extintor. 

Les màquines de moviment de terres a utilitzar en aquesta obra, seran inspeccionades 
diàriament controlan el bon funcionament del mortor,  sistemes hidràulics, frens, direccio, 
llums, botzines retrocès, transmissions, cadenes i pneumàtics. 

El vigilant de Seguretat (o personal qualificat), redactarà un part diàri sobre les revisions 
que es realitzaran a la maquinària que presentarà al Cap d’obra i que estaran a la seva 
disposició de la Direcció Facultativa. 

Queda prohibit treballar o permanir dintre del radi d’acció de la maquinària de moviment de 
terres, per evitar els riscos per atropellament. 

Durant el temps de parada de la màquina es senyalitzarà el seu entror amb “senyals de 
perill”, per evitar els riscos per manca de frens o per atropellament durant la posta en 
marxa. 

S’instal·laran rètols avisadros del perill que suposa dormitar a l’ombra que projectin les 
màquines per moviments de terres. 

Queda prohibit expressament treballar amb maquinàries pel moviment de terres en la 
proximitat de la línia elèctrica fins a la conclusió de la instal·lació definida dintre d’aquest 
Estudi (o pla) de Seguretat i Higiene,  de la protecció davant de contactes elèctrics. 
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Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques amb la maquinària amb tren de 
rodadura de pneumàtics, el maquinista romandre inmòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili per 
mitjà de les botzines. Abans de realitzar cap acció s’inspeccionarà el tren de pneumàtics 
amb el fí de detectar la possibilitat de pont elèctric en el terreny; de ser possible el salt 
sense risc de contacte elèctric, el maquinista saltarà fora de la màquina sense toca, a 
l’unisó la màquina i el terreny. 

Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques seran  acordonades a una 
distància de 5 m, avisan a la companyia propietària de la línia per què efectui els talls de 
subministrament i postes a terra necessaris per poder canviar sense risc, la posició de la 
màquina. 

Abans de l’abandonament de la cabina, el maquinista haurà deixat  en repòs, en contacte 
amb el paviment (ganiveta, cassó, etc..), post el fré de mà i parat el motor extraien la clau 
de contacte, per evitar els riscos per  marcades del sistema hidràulic. 

Les passarel·les i esglaons d’accés per conducció o manteniment  romandran nets de 
graves, fang i olis, per evitar els riscos de caigudes. 

Queda prohibit en aquesta obra, el transport de persones sobre les màquines pel moviment 
de terres, per evitar el risc de ciaugdes o de atropellaments. 

Quedan prohibides les feines de seguretat de fí de recorregut, davant la coronació dels talls 
(talús o terraplens), als que haurà d’aproximar-se la maquinària emprada en el moviment 
de terres, per evitar ls riscos per caiguda de la màquina. 

Es senyalitzaran topall de seguretat de fí de recorregut, davant la coronació dels talls (talús 
o terraplens), als que haurà d’aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de 
terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 
normalitzades de tràfic segons el detall dels plànols. 

Queda prohibit en aquesta obra la realització de replantejaments o d’amidaments en les 
zones a on estiguin treballan les màquines pel moviment de terres. Abans de procedir  a les 
feines esmentades, serà precís per la maquinària,  o allunyar-la fins altres talls. 

Queda prohibit l’apilament de terres a menys de 2 m del borde de l’excavació (como norma 
general). 

Es delimitarà la cuneta dels camins que trasncorran pròxims als talls de l’excavació a un 
mínim de 2 m de distància d’aquesta (com norma general), per evitar la caiguda de la 
maquinària pr sobrecàrrega del borde dels talús (otalls). 

La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corretgida an el seu cas diàriament. 
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Prendes de protecció personal recomenables 

Casc de polietié (d’ús obligatori per abandonar la cabina, sempre existeix el risc de 
caiguda o cops per objectes. 

Ulleres de seguretat antipóls. 

Màscara antipóls anb filtre mecànic recanviable. 

Guants de cuir (conducció). 

Guans de cuir (manteniment) 

Roba de treball. 

Vestit per temps pluviós. 

Botes de seguretat. 

Protectors auditius. 

Botes de goma o PVC. 

Cinturó elàstic antivibratori. 

Calçat per la conducció de vehicles. 

Canelleres elàstiques antivibratòries. 

 
1.5.6 Camió de transport 

 
S’enten com tal aquel que entregui en l’obra els materials de construcció, be apilats, be 
paletitzats. 

Aquests vehibles solen estar dotats d’una petita grua tras la cabina, amb la que es fa la 
càrrega i descàrrga sobre de la caixa. 

En el cas de no existir grua sobre el camió la descàrrega s’efectuarà per altre procediment, 
(a l’esquena o per mig altre element elevador), que haurà de buscar-lo segons l’índex 
d’aquest treball. 

 

Riscos detectables més comuns 
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Es considera exclusivament els compresos des de l’accés a la sortida de l’obra: 

Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida). 

Xoc contra altres vehicles (entrada, circulació interna i sortida). 

Bolcada per desplaçament de càrrega. 

aigudes (al pujar o baixar de la caixa). 

Atrapament s (obertura o tanca de la caixa, moviment de càrregues). 

Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

 
L’accés i circulació interna de camions en l’obra s’efectuarà tal i como figua en els plànols 
d’aquest Estudi (o pla) de Seguretat i Higiene. 

Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuarà en els llocs assenyalats 
en els plànosl a tal efecte. 

Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a mès a mès d’haber 
estat instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran falques d’immobilització de 
les rodes, en prevenció d’accidents per mancada mecànica. 

Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida), del camió seran 
dirigides per un senyalista. 

L’ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escales metàliques 
prefabricades per a tal menester, dotades de ganxos d’immobilització i seguretat. 

Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor 
del procedir més adequat. 

Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant plànol inclinat (amb dos pals inclinats, 
per exemple), serà governada des de la caixa del camió per un mínim de dos operaris 
mitjançant soga de descens. En l’entorn del final del plànol no hi seran mai persones, en 
prevenció de lesions per descontrol durant el descens. 
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El curull màxim permés per materials solts no superarà la pendent ideal del5% ies cobrirà 
amb una lona, en previsió de desploms. 

Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensan els pesos, de la 
manera mès uniformement repartida possible. 

El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de tanca de seguretat. 

A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se les farà entrega 
de la següent normativa de seguretat. 

 
A. Normes de seguretat pels treballs de càrrega i descàrrega de camions. 

 
Demani abans de procedir la seva tarea, que li doni guants o manyoples de cuir. Utilitzi-
les constantment i evitarà atrapaments o cops en les mans. 

Utilitzi sempre botes de seguretat, evitarà atrapaments o cops en los peus. 

No gatejar o trepar a la caixa dels camions, soliciti que l’entreguin escales per fer-lo evitarà 
esforços innecessaris. 

Afiançar be els peus abans d’intentar realitzar un esforç. Evitarà caure o sufrir lumbàlgies o 
tirons. 

Sigui sempre les instruccions dels cap de l’equip , es un expert i evitarà que vostè pugui 
lesionar-se. 

Si  ha de guiar les càrregues en suspensió, s’ha de fer mitjançant “caps de govern” lligats a 
ella. Eviti empentar-les directament amb les mans per no tenir lesions. 

No salti al terra des de la càrrega o des de la caixa si no es per evitar un risc greu. Pot en el 
salt trencar-se els talons i això es una lesió greu. 

Als conductors dels camions, abans de traspassar la porta de l’obra, se les entregarà la 
següent normativa de seguretat: 

 

Normes de seguretat per visitants 

Atenció, penetra vostè en una zona de risc, sigui les instruccions del senyalitsta. 

Si desitja abandonar la cabina del camió utilitzi sempre el casc de seguretat que se li ha 
entregat a l’arribar junt amb aquesta nota. 
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Circuli únicament pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 

Una vegada conclosa la seva estància en l’obra, torni el cas al sortir. Gràcies 

 

Prendes de protecció personal recomenables 
 
Si existeix homologació  expressa del Ministeri de Treball i SS., les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè. 

Cinturó de seguretat clae A o C. 

Botes de seguretat. 

Roba de treball. 

Manyoples de cuir. 

Guants de cuir. 

Salva espatlles i cara de cuir (transport de càrregues a l’espatlla). 

Calçat per la conducción de camions (calçat de carrer). 

 
1.5.7 Camió grua  

 

Riscos detectables més comuns 

Bolcada de camió. 

Atrapaments. 

Caigudes al pujar (o baixar) a la zona de comandaments. 

Atropellament de persones. 

Desplome de la càrrega. 

Cops per la càrrega a paàmetres (verticals u horitzontals). 

Altres. 
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Normes o mesures preventives 

 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques immobilitzadores en ls 
quatre rodes i els gats estabilitzadores. 

Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció 
dels riscos per maniobres incorrectes. 

Els ganxos de penjamen estaran dotats de tanques de seguretat. 

Queda prohibit expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel 
fabricant del camió en funció de l’extensió braç-grua. 

El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fora possible les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en prevenció dels riscos per 
maniobres incorrectes. 

Les rampes per accedir del camió grua no superaran inclinacions del20% com norma 
general (salvat característiques especials del camió en concret), en prevenció dels riscos 
per embussament o bolcada. 

Queda prohibit realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superficie de 
recolzament del camió estigui inclinada al costat de la càrrega, en prevenció dels accidents 
per bolcada. 

Queda prohibit estacionar (o circular) amb el camió grúa a distàncies inferiors a 2 m (com 
norma general) del tall del terreny (o situació similar, pròxim a un mur de contenció i 
assimilables), en previsió dels accidents o bolcada. 

Queda prohibit realitzar a estrebades segats de la càrrega. 

Queda prohibit arrastrar càrregues amb el camió grua (el remolcat s’efectuarà segons 
característiques del camió). 

Les càrregues en suspensió, per evitar els cops i balanceigs es guiaran mitjançant caps de 
govern. 

Queda prohibida la permanència de persones en torn al camió  grua a distàncies inferiors a 
5 m. 

Queda prohibit la permanència baix les càrregues en suspensió. 
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El conductor del camió grua estarà en posesió del certificat de capacitació que acredite la 
seva pericia. 

Al personal encarregat del maneig del camió rua se li farà entrega de la següent normativa 
de seguretat. Del recibi es dona compte a la Direcció Facultativa (o Jefatura d’Obra). 
A. Normes de seguretat pels operadors del camió grua. 

 
Mantengui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propens a fonaments. Poden sofrir 
bolcades i lesions. 

Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 

No doni marxa endarrera sense l’ajuda d’un senyalista. Tras la màquina pot haber operaris i 
 objectes que vostè desconegui a l’iniciar la maniobra.   

Pugi i bagi del camió grua pels llocs previstos per allò. Evitarà les caigudes. 

No salti mai directament al terra des de la màquina si no es per un imminent risc per la seva 
integritat física. 

Si entra en contacte amb una línia elèctrica, pida auxili amb la botzina i esperi rebre 
instruccions. No intenti abandonar la cabina encara que el contacte amb l’energia elèctrica 
hagi cesat, podria  sofrir lesions. Sobre tot, no permeta que ningú toqui el camió grua, pot 
estar carregat d’electricitat. 

No faci per sí mateix maniobres en espais estrets. Demani l’ajuda d’un senyalista i evitarà 
accidents. 

Abans de creuar un “pont provisional d’obra”, cerciorar-se de que te la resistència 
necessària per soportar el pes de la màquina. Si l’enfosa, vostè i la màquina s’accidentaran. 

S’ha d’assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar ningú desplaçamanet. 
Posi’l en posició de viatge i evitarà accidents per moviments descontrolats. 

No permeta que ningú s’encimbelli sobre la càrrega. No permeti que nigí el pengui del 
ganxo. Es molt perillòs. 

Netegi les seves sabates del fang o grava que poguin tenir abans de pujar a la cabina. Si 
relliscan els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provaocar accidents. 

No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estrebades sesgades. La grua pot bolcar i en 
el millors dels casos, les pressions i esforços poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 

Mantingui a la vista la càrrega.  Si ha de mirar per altre costat pari les maniobres. Evitarà 
accidents. 
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No intenti sobrepassar la càrrega de varis objectes diferents pot resultar problemàtica i 
dificil de governar. 

S’ha d’assegurar de que la màquina estigui estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Possi 
en servei els gats estabilitzadors totalment extesos, en la posició més segura. 

No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no es segur. 

No permeti que hagi operaris baix les càrregues suspeses. Poden sofrir accidents. 

Abans d’hissar una càrrega, comprovi en la taula de càrregues de la cabina la distància 
d’extensió màxima del braç. No sobrepassi el límit marcat en la mateixa pot  bolcar. 

Respeti sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fagi que les respetin el 
reste del personal. 

Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofri atrapaments. 

Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà 
accidents. 

No permeti que el reste del personal accedi a la cabina o manegi els comandaments. Por 
provocar accidents. 

No consenti que s’utilitzi, aparells, balancins, eslingues o estrips defectuosos o danyats. No 
es segur. 

S’ha d’assegurar que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estrips tinguin la 
tanca de seguretat que eviti el desenganxi fortuit. 

Utilitzi sempre les prendes de protecció que se l’indiquin en l’obra. 

En el portó d’accés a l’obra, se li farà entrega al conductor del camió grua, de la següent 
normativa de seguretat. 

 
B. Normes de seguretat per visitants 

 
Atenció, entra vosté en una zona de risc, sigui les instruccions del guia. 

Respecti les senyals de tràfic intern. 

Si desitja abandonar la cabina de la grua utilitzi el casc de seguretat que se l’ha entregat 
junt amb aquesta nota. 
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Situar-se per realitzar el treball, en el lloc o zona que se le senyalarà. 

Una vegada concluida la seva estància en l’obra torni el casc al sortir. 

Prendes de protecció personal recomenables 

 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i SS, les  prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

Casc de polietilè (sempre que s’abandoni la cabina en el’interior de l’obra i existi el risc de 
cops en el cap). 

Guants de cuir. 

Botes de seguretat. 

Roba de treball. 

Sabates per conducció. 
 
 
1.5.8 Màquines, eines en general 
 
En aquest apartat es consideran globalment els riscos i prevenció apropiats per la 
utilització de petites eines accionades amb energia elèctrica; forats, friccionadores, 
raspalladores metàliques, serres, etc. d’una forma molt genèrica, per dotar a aquest 
Manual de la versabilitat necessària per la seva aplicació en obres de petita envergadura. 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Talls 
Cremades 
Cops 
Projecció de fragments 
Caigudes d’objectes 
Contacte amb l’energia elèctrica 
Vibracions 
Sorolls 
Explosió  (trasbals de combustibles). 
Altres. 
 
Normes o mesures preventives colectives tipus. 
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Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
Els motors elèctrics de les màquines eines estaran protegits per carcasa i resguards 
propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de contacte amb l’energia 
elèctrica. 
Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor 
que soporti una malla metàl·lica disposada de tal forma, que permeti l’observació de la 
correcta transmissió motriu, impideix l’atrapament dels operaris o dels objectes. 
Queda prohibit realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran 
a motor parat, per evitar accidents. 
El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant  
“montacorretges” (o dispositius similars), mai amb tornavís, les mans, etc., per evitar risc 
d’atrapaments. 
Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegits  
mitjançant un bastidor soport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que permeti 
l’observació del bon funcionament de la transmissió, impideix l’atrapament de persones u 
objectes. 
Les màquines en situació d’averia o de semiaveria, que no respondan a totes les ordres 
rebudes com es desitja, però si a algunes-,  es paralitzaran immediatament  quedan 
senyalitzades mitjjançant una senyal de perill amb la llegenda “NO CONNECTAR EQUIP 
(O MÀQUINA)  AVERIADA”. 
La instal·lació de rètols amb llegendes de “màquina averiada”, “màquina fora de servei”, 
etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 
Les màquines eines amb capacitat de tall, tindran el disc protefit mitjançant una carcasa 
antiprojeccions. 
Les màquines eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, 
tindran les seves carcases de protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xarxa 
de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de 
l’obra. 
Les màquines eines a utilitzar en llocs en el que existeixen productes inflamables o 
explosius (disolvents, inflamables, explosius, combustible i similars), estaran protegides 
mitjançant carcases antideflagrants. 
En ambients humits l’alimentació per las máquines eines no protegides amb doble 
aïllament, es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
El transport aeri mitjançant ganxo (grua) de les màquines eines (taula de serra, serra de 
trepar, doblegadora, ets.), es realitzarà situan-la flexada en l’interior d’una  batea 
emplintada resistent, per evitar el risc de caiguda de la càrrega. 
En prevenció dels riscos per inhalació de póls ambiental, les màquines eina anb 
producció de pòls s’utilitzaran en via humida, per eliminar la formació d’atmòsferes 
nocives. 
Sempre que sigui possible, les màquines eina amb producció de pòls s’utilitzaran a 
sotavent, per evitar el risc per alt nivell acústic. 
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Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compresor estaran dotades 
de camises insonoritzades, per disminuir el nivell acústic. 
Queda prohibit en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles 
líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per prevenir el risc per treballar en 
l’interior d’atmòsferes tòxiques. 
Queda prohibit l’ús de màquines eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 
imperícia. 
Queda prohibit deixar les eines elèctriques de tall (o forat), abandonades en el terra, per 
evitar accidents. 
Les connexions elèctriques de totes les màquines-eina a utilitzar en aquesta obra 
mitjançant clemes, estaran sempre protegides amb la seva corresponent carcasa 
anticontactes elèctrics. 
Sempre que sigui possible, les manigues de pressió per accionament de màquines-eina, 
s’instal·laran de formar aeria. Es senyalitzaran mitjançant corda de banderoles, els llocs 
de creuament aeri de les vies de circulació interna, per prevenir els riscos de 
ensopegament ( o tall del circuit de pressió). 
Els tambors d’enrotllament dels cables de la petita maquinària que estaran protegit 
mitjançant un bastidor soport d’una malla metàl·lica, disposada de tal forma que 
permeten la visió de la  correcta disposició de les espires, evitan l’atrapament de les 
persones o coses. 
 
Prendes de protecció personal recomenable 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i SS, les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
Casc de polietilè 
Roba de treball 
Guants de seguretat 
Guants de goma o PVC 
Botes de goma o PVC 
Plantilles anticlaus 
Botes de seguretat 
Davantal, polaines i canelleres de cuir ( en cas de soldadura) 
Davantal, polaines i canelleres impermeables. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Ulleres de seguretat antipòls. 
Ulleres de seguretat antiimpactes. 
Protectors auditius. 
Màscara filtrant. 
Màscara antipòls amb filtre mecànic específic intercanviable. 
 
 
1.5.9 Formigonera elèctrica pastera 
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En aquest apartat es reculliran els riscos i la prevenció de les petites formigoneres 
d’obra, dedicades a la producció de morter. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapaments (paletes, engranatges, etc.). 
Contactes amb l’energia elèctrica. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
Pòls ambiental. 
Soroll ambiental. 
Altres. 
 
 
Normes o mesures preventives tipus 
 
Les formigoneres pasteres, s’ubicaran en els llocs resenyats per tal efecte en els “plànols 
d’organització d’obra” que complementaran el Pla de Seguretat i Higiene. 
Les formigoneres pasteres no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres (com norma 
general), del borde d’excavació (rasa, buidat i assimilables), per evitar els riscos de 
caiguda a altre nivell. 
Les formigoneres pasteres no s’ubicaran en l’interior de zones batudes per càrregues 
suspeses del ganxo de la grua, per prevenir els accidents per imperícia. 
La zona d’ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant corda de 
banderoles, una senyal de perill i un rètol amb la llegenda: “PROHIBIT UTILITZAR A 
PERSONES NO AUTORITZADES”, per prevenir els accidents per imperícia. 
Existirà un camí d’accés fixe a la formigonera per als dumpers separat  de les carretilles 
manuals, en prevenció dels riscos per treballar sobre superfícies irregulars. 
Les formigoneres pasteres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de fre de 
basculament del bombo, per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre auxiliar, en 
combianació amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de distribució) elèctric, per 
prevenir els riscos de contacte amb l’energia elèctrica. 
Les carcases idemés parts metàl·liques de les formigoneres pasteres estaran 
connectades a terra. 
El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat mitjançant 
acreditació escrita de la constructora per realitzar tal missió. 
La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera serà  d’accionament estanc, 
en prevenció del risc elèctric. 
Les operacions de neteja directa-manual, s’efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa 
elèctrica de la formigonera, per previsió del risc elèctric. 
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Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 El canvi d’ubicació de la formigonera pastera a ganxo grua, s’efectuarà mitjançant la 
utilització d’un banlancí (o aparell indeformable), que la suspengui pendent de quatre 
punts segurs. 
 
Prendes de protecció personal recomenables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i SS, les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra estaran homologades. 
 
Casc de polietilè. 
Ulleres de seguretat antipòls (antiesquitxades de pastes). 
Roba de treball. 
Guants de goma o PVC. 
Guants impermeabilitzats (maneig de càrregues) 
Botes de seguretat de goma o de PVC. 
Roba impermeables. 
Protectors auditius. 
Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
 
1.5.10 Martell pneumàtic 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Vibracions en membres i en órgans interns del cos. 
Soroll puntual. 
Soroll ambiental. 
Sobreesforços. 
Ruptura de màenega baix pressió. 
Contactes amb l’energia elèctrica (línies soterrades). 
Projecció d’objectes i/o partícules. 
Els derivats de la ubicació del lloc de treball. 
Caigudes a diferent nivell. 
Caigudes d’obejctes sobre altres llocs. 
Enderrocament de l’objecte (o terreny), que es tracta amb el martell. 
Els derivats dels treballs i maquinària del seu entorn.  
Altres. 
S’acordonarà (o tancarà totalment, según casos) la zona baix els treballs de martells, 
(trencadors, barrinadores, picadors), en prevenció de danys als treballadors que puguin 
entrar en la zona de risc de caiguda d’objectes. 
Cada tall amb martells, estarà treballan per dus quadrilles que s’alternaran cada hora, en 
prevenció de lesions per permanència continuada rebren vibracions. 
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Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell penumàtic, 
seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar possibles alteracions (oides, 
àrgans interns, ossos, articulacions, etc). 
En l’accés a un tall de martells, s’instal·laran sobre peus drets, senyals de “obligatori l’ús 
de protecció auditiva”. Obligatori el ús d’ulleres antiprojeccions, i “Obligatori l’ús de 
màcares de respiració”. 
En aquesta obra, als operaris encarregats de manejar els martells peneumàtics, se les 
farà entrega de la següent normativa preventiva. Del recibí se donarà compte a la 
Direcció Facultativa (o Jefatura d’Obra). 
 
 
A. Mesures de seguretat pels operaris de martells p aneumàtics  
  
El treball que va realitzar pot desprendre partícul·les que danyen el seu cos per les seves 
arestes tallants i gran velocitat de projecció. Eviti les possibles lessions utilitzant les 
següents prendes de protecció personal. 
 
Roba de treball tancada. 
Ulleres antiprojecció 
Davantal, maniguet i polaines de cuir. 
Igualment, el treball que realitza comunica vibracions al seu organisme. Protegir de 
possibles lesions internes utilitzan: 
Faixa elàstica de protecció de cintura, ajustada ferment. 
Canelleres ben ajustades. 
 
La lessió que d’aquesta forma pugui vostè evitar és , el dolorós lumbago i les distensions 
musculars dels avantbraçs (punys oberts), també sumament  molestes. 
 
Per evitar les lesions en els peus, utilitzi unes botes de seguretat. 
Consideri que el pòls que es desprèn, en especial el més invisible, que sense duda el hi 
ha encara que no el percebi, pot danyar sèriament els seus pulmons. Per evitar-lo, utilitzi 
una màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
Si el seu martell està provist de culata de recolzament en el terra, eviti encamellar-se 
sobre ella. Impida rebre més viracions de les inevitables. 
 
No deixi el seu martell clavat al terra, paret o roca. Pensi que desprès pot ser molt difícil 
treure’l. 
Abans d’accionar el martell, assegurar-se de que estigui perfectament amarrat el punter. 
Si observa deteriorat o gastat, el seu punter demani que se’l canviin, evitarà accidents. 
No deixi el seu martell a companys inexperts, consideri que a l’utilitzar-lo poden llastimar-
se sèriament. 
Comprobi que les connexions de la mànega estiguin en correcte estat. 
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Eviti treballar encimbellat sobre murs, pilars i sortints. Demani que montin plataformes 
d’ajuda, evitarà les caigudes. 
El personal d’aquesta obra que hagi de fer funcionar els martells pneumàtics serà 
especialista en aquestes màquines, en previsió dels riscos d’impericia. 
Queda prohibit l’ús de matells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos 
d’imperícia. 
Queda prohibit expressament en aquesta obra l’ús del martell pneumàtic en les 
excavacions en presència de línies elèctriques soterrades a partir de la “banda” o 
senyalització d’avís (uns 80 cm per sobre de la línia). 
Queda prohibit expressament en aquesta obra, aproximar el compressor a distàncies 
inferiors a 15 m. (com norma general), del lloc de maneig dels martells per quitar la 
conjunció del soroll ambiental produit. 
La circulació de viandantsen les proximitats del tall dels martells, se canalitzarà pel lloc 
mès allunyat possible que permeta el traçat del carrer en que actúa. 
Abans de l’inici del treball s’inspeccionarà el terreny circundant (o elements estructurals o 
no pròxims), per detectar la possibilitat de despreniments de terra i roca per la vibració 
transmitida a l’entorn. 
 
Prendes de protecció personal recomenables 
 
Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i SS les prendes de protecció 
personal a utilitzar en aquesta obra, hi seran homologades. 
 
Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (segons casos). 
Protectors auditius (segons casos) 
Tampons auditius (segons casos) 
Davantal de cuir. 
Maneguets de cuir. 
Manyoples de cuir. 
Polaines de cuir. 
Ulleres antiprojeccions. 
Màscares antipòls amb filtre recanviable. 
Botes de seguretat. 
Roba de treball. 
Faixa elàstica de protecció de cintura (antivibradora). 
Punys elàstics (antivibradores). 
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1.6.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  
 
Farmaciola: 
 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui els materials especificats en l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Asistència als accidentats: 
 
S’ha d’informar de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (serveis propis, mutues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc…) a on s’haurà de traslladar als 
accidentats pel seu tratament. 
 
Reconeixements mèdics: 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ a l’inici de la seva prestació laboral. L’esmentat reconeixement es farà 
periòdicament cada any. 
 
 
 
 
1.7.- CONTROL DE SEGURETAT EN L’OBRA  
 
Coordinador de seguretat i salut:  
 
En compliment al Reial Decret 1627/1997, es designarà coordinador de seguretat i salut 
quan: 
 

- En l’elaboració  del projecte d’obra intervinguin varis projectistes, el promotor  
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració 
del projecte d’obra. 

- Quan en l’execució de l’obra intervinguin més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor abans 
dels inicis dels treballs o tan aviat com es constati l’esmentada circumstància 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra.  

 
Tècnic competent al que li correspon la redacció de l’estudi de seguretat i salut o estudi 
bàsic de seguretat i salut i l’aprobació del pla de seguretat i salut elaborat pel constructor. 
 
Les seves obligacions son: 
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- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
- Coordinador les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el 

seu cas els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera 
coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recull en l’article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables. 

- Aprobar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials. 
- Coordinar les accions i funcions del control de l’aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries per què només les persones autoritzades 

poden accedir a l’obra. 
 
Vigilant de seguretat: 
 
Aquesta figura queda explicada en els articles 171 de “l’Ordenança Laboral de la 
Construcció Vidre i Ceràmica” referit al 167 de l’esmentada Ordenança i l’article 9 de 
“l’Ordenança General de la Seguretat i Higiene en el Treball”. 
Donat que en l’obra seran més de 5 treballadors, haurà d’existir el vigilant de Seguretat, i 
reunirà els requisits següents: 
 
Haurà de ser un treballador qualificat en la prevenció dels riscos professionals, o be que 
tingui fets cursets de Seguretat i Higiene. Estarà capacitat per entendre i interpretar 
l’Estudi de Seguretat.  
 

• Normes d’actuació generals: 
 

- Promoure l’interés i cooperació dels treballadors. 
- Comunicar a la Direcció Facultativa les situacions i risc i la prevenció del 

mateix. 
- Controlar la neteja, ordre instal·lacions i màquines en referència al control de 

riscos. 
- Prestar els primers auxilis als accidentats. 
- Coneixer en profunditat el Pla de Seguretat i Higiene. 
- Col·laborar amb la Direcció Facultativa. 

 

• Normes específiques: 
 

- Controlar la posta en obra de les Normes de Seguretat. 
- Dirigir la posta en marxa de les unitats de Seguretat. 
- Efectuar les medicions de l’obra executada en referència al capítol de 

Seguretat. 
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En cas de no designar-se explícitament, es considerarà que el Vigilant de Seguretat 
recae en la figura de l’encarregat de l’obra. 
 
Comité de Seguretat: 
 
No serà necessari donat que en l’obra no haur``a més de 50 treballadors. 
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PREVENCIÓ D’INCENDIS EN L’OBRA 
 
El foc en l’obra es un element cotidià en forma de combustió d’objectes diversos. Per allò 
es deuen prendre precaucions per evitar els possibles incendis. 
 
Normes preventives 
 
Ordre i neteja general: S’evitarà la runa heterogènea. La runa de material combustivle 
s’apilarà separat de la matèria incombustible. 
 
S’evitarà el desordre del matrial combustible en el seu transport a l’abocador. 
 
Vigilància i detecció de les existències de possibles focus d’incendi. 
 
Es posaran extintors d’incendis junt a les portes dels magatzems que contenguin 
productes inflamables. 
 
Es posaran munts de sorra, clavetetjada en vertical,  s’ha de tenir una pala amb el mànec 
pintat de vermell. 
 
En aquesta obra queda prohibit fumar en els suposits següents: 
 
- Davant d’elements inflamables: Disolvents, combustibles, laques, varnissos, teles 
asfàltiques, etc. 
 
- En l’interior dels magatzems que contenguin elements inflamable, explosius, etc… 
 
- En l’interior dels magatzems que contenguin productes de fàcil combustió: 
Cordes, fusta, etc… 
 
- Durant les operacions de: 
 
   -     Repostar combustible a les màquines. 

-  Manipulació de desencofrants. 
-  En els talls de soldadura autògena i oxitall. 

 
Se situarà en un lloc a la intempèrie en l’exterior de l’obra, recipients per contenir greix, 
draps oleaginosos, etc… 
 
La ubicació dels magatzems de materials combustibles o explosius es trobaran lluny dels 
llocs de treball amb soldadura elèctrica oxiacetilènica. 
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La iluminació i mecanismes elèctrics dels magatzems de productes inflamables, seran 
antideflagrants de seguretat. 
 
Sobre la porta dels magatzems de productes explosius i polsosos s’adheridà la senyals 
següent: 
 
PERILL D’EXPLOSIÓ (senyal normalitzada) 
 
PROHIBIT FUMAR (senyal normalitzada) 
 
En l’interior dels magatzems s’instal·larà un rètol amb la llegenda següent: 
 
NO GUARDI L’EXPLOSIU I EL DETONANT EN EL MATEIX LLOC, ES MOLT 
PERILLÒS, S’HAN DE SEPARAR. 
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II PLEC DE CONDICIONS 

 
DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
RELACIONADES AMB LA CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES. 

 

Font d’informació, Boletín Oficial de l’Estat. 

 

Reial Decret 1627/1997 de 25 de Desembre de 1997 

 

Decret de 29 d’abril de 1924 pel que s’autoritza la ratificació del conveni relatiu en la 
pintura, adoptat en Génova (1920) i Ginebra (1921) 

 

Reial Decret de 15 de maig de 1924 pel que se ratifica el conveni relatiu al emprament de 
cerusa, sulfat de plom i altres productes que continguin aquests pigments per pintar 
l’interior de l’edifici. 

 

Decret de 28 de maig de 1931 pel que s’aproba un reglament per l’execució del Decret de 
19 de febrer sobre emprenament de cerusa en altres productes. 

 

Conveni de 23 de juny de 1937, ratificat per l’instrument de 12 de juny de 1958 sobre 
prescripcions de seguretat en l’industria de la edificació. 

 

Decret de 31 de gener de 1940 que aprova el reglament de seguretat i higiene en el treball. 

 

Ordre de 26 d’agost de 1940 per la que es dictan normes per la il·luminaciò de centres de 
treball. 
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Ordre de 20 de maig de 1952 per la que s’aprova el reglament de seguretat del treball en la 
indústria de la construcció. 

 

Decret 2414/1964 , de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Activitats Molestes, 
Nocives i Perilloses. 

 

Ordre de març de 1963 pel que s’aprova una instrucció que dista normes complementàries 
per l’aplicació del Reglament d’Activitats Molestes Nocives i Perilloses. 

 

Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’activitats molestes, 
nocives i perilloses. 

 

Ordre de març de 1963 per la que s’aprova una instrucció que dicta normes 
complementàries per l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses, aprovat pel Decret de 30 de novembre de 1961. 

 

Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de línies elèctriques 
d’alta tensió. 

 

Ordre de 30 de juliol de 1970 pel que s’aprova l’Ordenança de treball per la indústria de 
producció, transformació, transport, transmissió i distribució d’energia elèctrica. 

Ordre de 19 de desembre de 1977 sobre modificació parcial i ampliació de les instruccions 
complementàries MI-BT 004, 007 i 017, annexes al vigent Reglament Electrotècnic per 
baixa tensió. 

 

Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 

 

Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril pel que s’aprova el Reglmanet d’aparells a pressió. 
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Ordre de 28 d’agost de 1979 pel que s’aprova l’Ordenança de treball de la construcció, 
vidre i ceràmica. 

 

Reial Decret 668/1980, de 8 de febrr, sobre emmagatzematge de productes químics. 

 

Instrument de ratificació de 29 d’abril de 1980 de la Carta Social Europea, feta en Turín el 
18 d’Octubre de 1961. 

 

Llei 8/1980 d’1 de març, de l’Estatut dels treballadors. 

 

Ordre de Juliol de 1980 per la que es modifica la instrucció MI-BT 040 aprovada per Ordre 
de 31 d’octubre de 1973 en el que es refereix a la concessió d’entidats del títol d’instal·lador 
autoritzat. 

 

Ordre de 30 de setembre de 1980 per la que es disposa que les normes UNE que 
s’esmenan siguin considerades d’obligat compliment, incluint-les en la Instrucció MI-BT 044 
de Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Ordre de 7 de març de 1982 per la que s’aprova la Instrucció tècnica reglamentària MIE-
APQ-001 sobre emmagatzematge  de líquids inflamables combustibles. 

 

Ordre de 31 de maig de 1982 pel que sa’prova la Instrucció Tècnica Reglamentària MIE-
APS sobre extintors d’incendis. 

 

Ordre de 5 de juny de 1982 per la que es disposa la inclusió de les normes UNE que es 
regulen en la instrucció MI-BT 044 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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Ordre d’11 de juliol de 1982 per la que es modifica l’Ordre d1 de setembre de 1982 que va 
aprovar la Instrucció Tècnica Reglamentària MIE-AP7 sobre ampolles de gasos comprimits, 
liquats i disolts a pressió. 

 

Ordre 1 de setembre de 1982 per la que s’aprova la instrucció tècnica reglamentària MIE-
AP7, sobre ampolles de gasos comprimits, liquats i disolts a pressió. 

 

Reial Decret 3275/1982  de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, substentacions i centres de transformació. 

 

Ordre de 24 de novembre de 1982 per la que es dictan normes per l’ emmagatzematge i 
subministrament  dels gasos liquats de petroli (GLP)  a granel i per a seva utilització com 
carburant per vehicles amb motor. 

 

Ordre de 23 de maig de 1983 per la que es modifiquen la classificació sistemàtica de les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), contenguda en l’annexe del Decret 3565/1972 
de 23 de desembre. 

 

Ordre d’11 de Juliol de 1983 per la que es modifiquen les instruccions Tècniques 
Complementàries MI-BT-008 i MI-BT-004 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  i es 
declaran d’obligat compliment diverses normes UNE relatives a l’emprament  de material 
elèctric en atmòsferes potencialment explosives i enllumenat d’emergència. 

 

Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol sobre regulació de la jornada laboral de treball 
jordanes especials idescans. 

 

Resolució de 30 d’abril de 1984 sobre verificació de les instal·lacions elèctriques abans de 
la seva posta en servei. 
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Ordre de 5 d’abril de 1984 per la que es modifiquen les Instruccions Tècniques 
Complementàries MI-BT-025 del Reglament Electrotècnic de baixa tensió. 

 

Reial Decret-llei 555/1986, de 21 de febrer  pel que s’implanta la obligatorietat de la 
inclussió d’un estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d’edificació i obres 
públiques. 

 

Reial Decret-llei 1/1986 de 14 de març de mesures urgents, administratives, financieres, 
fiscals i laborals. 

 

Reial Decret 1495/1986, de 26 de Maig pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en les 
màquines. 

 

Ordre de 20 de setembre de 1986 pel que s’estableix el mòdel de llibre d’incidències 
corresponents a les obres en que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el 
treball. 

 

Ordre de 6 d’octubre de 1986 per la que es determinan els requisits de dades que han de 
reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. 

 

Reial Decret 1403/1986 de 9 de maig pel que s’aprova la norma sobre senyalització de 
seguretat en els centres i locals de treball. 

 

Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, defensa i terminació d’obres fixes en vies 
de poblat. 

 

Ordre de 16 de desembre de 1987 pel que s’estableixen  nous models per la notificació 
d’accidents de treball i es donen instruccions pel seu compliment i tramitació. 
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Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. 

 

Altres disposicions de possible aplicación son: 

 

Decret 1036/1959 de 10 de junio pel que es reorganitzan els Serveis mèdics d’empresa. 

 

Codi de la circul·lació. 

 

Article 348 bis a) del còdig Penal Espanyol, tras la reforma urgent i parcial de 1983. 

 

Conveni Colectiu provincial de la construccio de la provincia en la que va a construir-se 
l’obra. 

 

Reial Decret 164/1985 d’1 d’agost pel que s’ordenan les activitats de normalització i 
certificació. 

 

Ordre de Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986. Designació d’AENOR, 
com entitat reconeguda. 

 

Homologació de prendes de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social: 

 

Norma tècnica reglamentària MT-1. Cascos de seguretat no metàl·lics. 

 

Norma tècnica reglamentària MT-2. Protectors auditius. 
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Norma tècnica reglamentària MT-5. Sabates de seguretat. 

 

Norma tècnica reglamentària MT-7 i 8. Equips de protecció personal de vies respiratòries. 

 

Norma tècnica reglamentària MT-13, 21 i 22. Cinturons de seguretat. 

 

Norma tècnica reglamentària MT-16 i 17. Ulleres de seguretat. 

 

Normes tècniques reglamentàries MT-26. Aïllament de seguretat en eines manuals. 

 

Norma tècnica reglamentària MT-27. Botes impermeables. 

 

Norma tècnica reglamentària MT-28. Dispositius anticaigudes. 

 

 
C) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 

 
Preparació del Pla de Seguretat i presentació a l’autor del present Estudi de Seguretat 
per la seva aprovació. 

El present Estudi de Seguretat dona la pauta a seguir en matèria de seguretat per la 
construcció de l’immoble que ens ocupa. 

El Pla de seguretat, que haurà de confeccionar el contractista, es basara en el present 
Estudi, acomodan l’esmentat Estudi a la seva particular manera d’executar l’obra, respetan 
en tot moment tan la seguretat com el pressupost, i proposan solucions alternatives que no 
aminorin la seguretat en l’execució dels treballs. 

 
- Obligacions del seu compliment i comunicació dels incompliment que puguin 

anotar-se en el llibre d’incidències. 
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El contractista s’obliga a complir amb el pla de seguretat, sense que pugui servir d’excusa 
lo ajustat del pressupost posat que en l’execució del pla de seguretat, l’autor de l’Estudi de 
Seguretat estarà disposat  a realitzar l’alça el pressupost de l’esmentat estudi, sempre que 
allò fosi justificat. 

El contractista s’obliga a posar en coneixement dels estaments oportuns, i en el termini de 
temp legislatiu, les anotacions que pel incompliment del pla puguin redacta-se en el llibre 
d’incidències. 

Acatarà les ordres que pugui donar l’autor de l’Estudi de Seguretat, arriban a la paralització 
de les obres si allò fos precís. 
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III AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

 

 

Capítol I Equips de Protecció Col·lectiva 

Partida Amidam
ents 

Descripció P. Unitari Total 

1.1. 13 u. Tanca autònoma metàl·lica per a contenció de 
vianants, de longitud 2,50 m. 

 

3,05 

 

39,05 

1.2. 10 u. Balises de senyalització amb llums intermitents 20,79 200,97 

   TOTAL 240,02 

 

 

 

 

Capítol II Equips de Protecció Individual 

Partida Amidam
ents 

Descripció P. Unitari Total 

2.1 10 u. Casc de seguretat, con arnes d’adaptació, 
homologat. 

1,19 11,90 

2.2 10 u. Protecció auditiu tipus tapo 12,02 120,20 

2.3 10 u. Ulleres antiimpactes 10,82 108,20 

2.4 10 u. Ulleres panoràmiques antipols 2,40 24,00 

2.5 2 u Pantalla seguretat per a soldadura 11,72 23,44 

2.6 10 u. Màscara antipols 4,81 48,10 
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2.7 100 u. Recanvi filtre màscara antipols 0,72 72,00 

2.8 10 u. Par de guants de goma (neopre) 1,35 13,50 

2.9 100 u. Par de guants de goma (làtex) 1,42 142,00 

2.01 10 u. Par de guants de cuir y lona 1,65 16,50 

2.11 10 u. Par de guants de cuir 3,31 33,10 

2.12 2 u. Par de guants aïllants para electricista 27,05 54,10 

2.13 1 u. Protector de mano para punter 2,70 2,70 

2.14 10 u. Par de botes de goma 11,42 114,20 

2.15 10 u.  Par de botes de seguretat con puntera i plantilla 
metàl·lica 

21,04 210,40 

2.16 2 u.  Par de botes aïllants per a electricista 24,94 49,88 

2.17 2 u. Par de Polaines de cuir per a soldador 7,81 15,62 

2.18 2 u. Maniguets de cuir per a soldador 5,50 11,00 

2.19 2 u. Davantal de cuir per a soldador 10,20 20,40 

2.20 10 u. Roba de treball d’una peça en cotó-poliester 12,84 128,40 

2.21 10 u.  Impermeable de treball 7,75 77,50 

2,22 5 u. Cinturó anti caiguda tipus arnés amb dispositiu de 
fre anti caiguda. 

50,96 254,80 

2.23 2 u. Cinturó anti vibratori 16,62 33,24 

2.24 2 u. Faixa protecció sobre esforços 13,82 27,64 

2.25 5 u. Cinturó porta eines 21,04 105,20 

2.26 3 u. Armilla reflectant 3,91 11,73 

   
TOTAL 

1.729,7
5 
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Capítol III Senyalització de riscos 

Partida Amidam
ents 

Descripció P. Unitari Total 

3.1. 1 u. Senyal de prohibida l’entrada a personal aliè a 
l’obra  

11,48 11,48 

3.2. 1 u. Cartell indicatiu d’us obligatori d’E.P.I. 7,29 7,29 

3.3. 1 u. Senyal d’extintor 7,29 7,29 

3.4. 1 u. Cartell amb direccions i telèfons de serveis 
d’urgències, ambulàncies, hospitals, bombers, 
policia, tec. 

 

11,48 

 

11,48 

   TOTAL 37,54 

 

 

 

 

 

 

Capítol IV Mà d’obra 

Partida Amidam
ents 

Descripció P. Unitari Total 

4.1. 

 

8 u. Cost mensual de conservació d’instal·lacions 
provisionals d’obra, considerant dues hores a la 
setmana d’un oficial de 2ª 

 

87,99 

 

703,92 

4.2. 8 u. Cost mensual de formació de seguretat i salut en 
el treball, considerant una hora a la setmana 
realitzada per un encarregat 

 

50,82 

 

406,56 

4.3. 163 u. Jornal d’un operari especialitzat en seguretat que 
dedicarà 2 hores diàries a  revisar durant la 
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jornada los EPC i que els operaris facin ús dels 
EPIS  

38,50 

 

6.275,5
0 

4.4. 32 u. Formació de seguretat i higiene en el treball, 
considerant una hora setmanal. 

 

12,00 

 

384,00 

   
TOTAL 

7.769,9
8 

 

Capítol V Instal·lacions Provisionals d’obra 

Partida Amidam
ents  

Descripció P. Unitari Total 

5.01 1 u.  Farmaciola de primers auxilis 20,40 20,40 

5.02 7 u. Reposició de material de farmaciola 10,00 70,00 

5.03 1 u. Quadre general d’obra. Potència màxima 40 Kw. 

Compost d’armari metàl·lic amb revestiment de 
poliester, de 90x60 cm., índex de protecció IP559, 
amb pany, interruptor automàtic magnetotèrmic 
més diferencial de 4x125 A., un interruptor 
automàtic magnetotèrmic der 4x63 A., y 5 
interruptors automàtics magnetotèrmics de 2xw25 
A., inclòs cablejat, rètols d’identificació de circuits, 
bornes de sortida i p.p. de connexió a terra per a 
una resistència no superior a 80 Ohmios. 
Amortitzable en quatre obres 

 

 

 

 

 

 

 

 

287,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

287,00 

5.04 1 u. Interruptor diferencial de 30 mA. 36,80 36,80 

5.05 1 u. Interruptor diferencial de 300 mA. 33,49 33,49 

5.06 2 u. Presa de terra pica de coure.   
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De diàmetre 14 mm. i 2,00 m. de longitud, 
conductor de coure de 16 mm, trenat, de secció 
circular i 2,00 m. de longitud, baix tub protector 
transparent. 

 

 

25,15 

 

 

50,30 

5.7 4 u. Extintor pols ABC 6 kg. 

Polivalent, anti brasa, d’eficàcia 34ª/233B, amb 6 
kg. d’agent extintor, tipus Parsi Modero PI-&-U ó 
similar, amb suport, manòmetre comprovable i 
broc amb difusor, segons normes UNE23110 

 

 

 

 

42,72 

 

 

 

 

170,88 

5.8 1 u. Instal·lació provisional d’aigua 300,00 300,00 

Subtotal  968,87 

 

 

RESUM DE PRESUPPOST 

Capítols Import Total 

Capítol I. Equips de protecció col·lectiva (EPC) 240,02 

Capítol II. Equips de protecció individual (EPI) 1.729,75 

Capítol III.  Senyalització de riscos 37,54 

Capítol IV.  Mà d’obra 7.769,98 

Capítol V.  Instal·lacions provisionals 968,87 

TOTAL 10.746,16 
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 DETALLES DE SEGURIDAD Transito en obra. 7

M
ínim

o 1,00 m
.

L

L/3 Sujección en parte superior

Punto de apoyo

Peldaños ensam
blados

Larguero de una sola pieza

M
ecanism

o antideslizante

ESCALERAS: Hasta 5,00 m
. sim

ples y hasta 7,00 m
. Re

forzadas.

H > 2,00 m
.

Barandilla de 1,00 m
. con zócalo

Plataform
a de 60 cm

.

Unión entre tablones (3)

PLATAFO
RM

AS DE PASO
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DETALLES DE SEGURIDAD Instalaciones eléctricas en obra. Riesgos y precauc iones . 8

Cuadro Servicios
Cuadro O

ficina

Linea enchufes
Linea enchufes

Linea Alum
brado

Linea Alum
brado

Interruptor diferencia I = 30m
A

Interruptores M
agnetotérm

icos I = 25 A.

Línea acom
etida Pm

áx. 60 CV.

Interruptor O
m

nipolar I= 120A.

Interruptor diferencial en cabeza I = 30 m
A (In) = 120 A.)

Interruptores m
agnetotérm

icos L1 = 60 A y L" = 120 A.

LINEA 2 (3 F + N + T)
LINEA 1 (F + N + T)

Rt = 800

Punto de Conexión a Tierra

Interruptor O
m

nipolar I= 120A.

Interruptor diferencial I = 30 m
A (In) = 60 A.)

Interruptores m
agnetotérm

icos In = 60 A 

Transform
ador 24 V /500W

. Lam
paras y portatiles

TO
M

A DE CO
RRIENTE

Tom
a tierra

3 F + T. a m
áquinas.

24 V. a m
áquinas.

Protección en cuadro general y secundario I = 30 m
A.

Cuadro Secundario

Portatil a 24 V.

Plataform
a y calzado aislante.

Precaución instalaciones aereas

deberan ser aisladas y trenzadas.

Calzado dieléctrico


